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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) การพัฒนาระบบเตือนภัยบน Digital Platform โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล รายงาน
และเตือนภัยความเสี่ยง ทดแทนการทางานในรูปแบบเดิม
2) สามารถนาข้อมูลจากระบบมาประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อน
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลในลักษณะการเฝ้าระวัง (Watch list) ก่อนที่
จะเกิดความสูญเสีย และอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริงสนับสนุนการบริหารจัดการ
3) ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สนับสนุนการเรียนรูข้ ององค์กร
4) เอื้อให้กระบวนการทางานและระบบธุรกิจมีความคล่องตัว (Business Agility) ช่วยเสริมสร้างให้องค์กร
มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) สามารถลดระยะเวลาในการทางานของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ ได้ร้อยละ 50
2) ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2561 พบว่า
ความพร้อมใช้ของระบบงานอยู่ที่ ร้อยละ 99.99 โดยที่ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยูท่ ี่ ร้อยละ 96.35
3) ผลการประเมินประสิทธิผลของการเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2561 พบว่า
ร้อยละความสาเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ได้รับการเตือนภัย
ได้ทันก่อนเกิดเหตุ) คิดเป็นร้อยละ 95.95
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
ภายใต้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี ต ามแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission - Enterprise risk management) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าองค์กร
จาเป็นต้องดาเนินการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยมีกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร (Risk Owner)
ได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การระบุแนวทางจัดการกับความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและลดความเสียหายจาก
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยมี การกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็น
เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร
รวมทั้ งสนับ สนุนการเรียนรู้ขององค์ก รด้านการจัดการความเสี่ยงเพื่อ เพิ่ม โอกาสทางธุรกิ จ ให้กั บ องค์ก ร ซึ่ง จะ
สนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ในอดีต กทพ. ได้กาหนดให้ Risk Owner รายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น Microsoft Office หรือ OpenOffice.org เพื่อช่วยในการ
พิมพ์รายงานและสร้างเอกสาร โดยจัดส่งผ่านบันทึกข้อความตามลาดับชั้นของการรายงาน พร้อมทั้งส่งผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อให้ กบค. รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคต่อ Risk Owner
และ กบค. ที่เป็นหน่วยงานกลาง ได้แก่ เอกสารจานวนมาก การติดตามล่าช้า การตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูล
ใช้เวลานาน ทาให้ไม่สามารถแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญแก่ผู้บริหารได้ทันที ขาดฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูล
ความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์/ทบทวนความเสี่ยง เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าว กบค. จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และลด
เวลาในการปฏิบัติงานทั้ งแก่ Risk Owner และ กบค. โดยร่วมกั บฝ่ายสารสนเทศ (ฝสท.) (ทีม พัฒ นาระบบ) ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Web Application)
ใช้ชื่อว่า "ระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System)” พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET จัดการ
ข้อมูลในฐานด้วย SQL Server โดยมีความสามารถ ดังนี้
1) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร สาหรับ Risk Owner ใช้จัดทาทะเบียน
ความเสี่ยง รายงานผลตาม KRI และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง (โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังผูร้ ับผิดชอบเมื่อใกล้ครบ
กาหนดระยะเวลาบันทึกข้อมูล) ซึ่งเป็นการจัดทาข้อมูลสาหรับเสนอผู้บริหารในสายงานพิจารณาและอนุมัติข้อมูล
ต่างๆ ตามลาดับ ส่งให้ กบค. ได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และนาไปวิเคราะห์เพื่อเตือนภัยความเสี่ยงและ
คาดการณ์แนวโน้มความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และให้ข้อ เสนอแนะต่อการ
ดาเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยมีการนาเสนอผู้ว่าการ กทพ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ
ทุกไตรมาส
2) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์ก ร สาหรับ กบค. (หน่วยงานกลาง) ใช้
จัดทาคลังข้อมูลความเสี่ยง (Risk data warehouse) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ/ผลการบริหารความเสีย่ งทีผ่ า่ น
มา/การคาดการณ์สถานการณ์เสี่ยงในอนาคตสาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง กาหนดเกณฑ์
วัดความเสี่ยง (Risk Criteria & Risk Index) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และรวมทั้งใช้ประกอบการจัดทาแบบจาลอง
ความเสี่ยงสาหรับเป็นเครื่องมือบริห ารจัดการภาพรวมความเสี่ยงองค์กร (Portfolio view of Risk) ซึ่งจะแสดง/
รายงาน ให้เห็นความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงกับมูลค่าองค์กร ระหว่างความเสี่ยงกับความเสี่ยง
และระหว่างความเสี่ยงกับ สาเหตุความเสี่ยง รวมทั้งความสัม พันธ์ข้ามปัจ จัย ส าหรับใช้เป็นระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมให้เบี่ยงเบนได้ เพื่อ กทพ. สามารถ
ก าหนดแผนจั ด การความเสี่ ย ง ประกอบการจั ด ท าคู่ มื อ และแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ กทพ. เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา ทุก 6 เดือน
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3) เพื่อเป็นระบบแจ้งเหตุ /เตือ นภัยล่วงหน้า (Early Warning) สาหรับ องค์กร โดยการแสดงระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง (แสดงเป็นแถบสี) โดยมี การนาเข้าข้อมูลจริงหรือเชื่อมโยงข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
จากฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที (Real Time) ซึ่งจะทาให้ระบบรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา สามารถ
เตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้าได้ สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานกิจกรรมหลักต่างๆ ทุกเดือน เพื่อแจ้ง
เตือนให้ Risk Owner รายงานผลการดาเนินงานประจ าเดือน และแจ้งให้ผู้บ ริห ารแต่ล ะฝ่ายทราบปัญ หาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
ผลจากการพัฒนาและการใช้โปรแกรม พบว่า สามารถลดระยะเวลาในการทางานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการ ได้ร้อ ยละ 50 ระบบมี ความพร้อมใช้อยู่ที่ ร้อยละ 99.99 โดยที่ ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ที่
ร้อยละ 96.35 และในปีงบประมาณ 2561 ผลของการบริหารความเสี่ยง พบว่า ร้อยละความสาเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ได้รับการเตือนภัย ได้ทันก่อนเกิดเหตุ) คิดเป็นร้อยละ
95.95 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 80
อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2562 กทพ. คงดาเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s
Early Warning System) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้องทันกาล และอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริง เพื่อรองรับ
การใช้งานข้อมูลที่มีลักษณะหลากหลาย (Big Data) โดยมี Roadmap เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบฯ และบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 – 2564 ของ กทพ.
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน
2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กทพ.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม กทพ.จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาได้มีการปรับ ปรุง
กฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอานาจหน้าที่กระทากิจการภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ขอพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้
1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบารุงและรักษาทางพิเศษ
2) ดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นหรือ
ได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้า เพื่ออานวยความสะดวกใน
การจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสาหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสาหรับขึ้นลงรถ
ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้า ท่อ หรือทางระบายน้า กาแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณ
จราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทางเพื่ออานวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัย
เกี่ยวกับงานทางพิเศษตามคาสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 183/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
กทพ. มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
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รูปที่ 1 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร

วิสัยทัศน์ 2560 – 2564
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจ
ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน
เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ค่านิยม

บริการที่ดี
พัฒนาก้าวไกล
ภาพลักษณ์ใส
สะอาด

เป้าประสงค์องค์กร

1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ขยายโครงข่ายและให้บริการ
ทางพิเศษ อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
อย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็น
องค์กรแห่งอนาคต

รูปที่ 2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร ของ กทพ.
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2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สาคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สาคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้าของ กทพ.
ผลิตภัณฑ์หลัก
บริการ
กลไกการส่งมอบ
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
1.บริการหลัก
ส่ ง มอบบริ ก ารโดย
2) ทางพิเศษฉลองรัช
1.1 บริการทางพิเศษโดย กทพ. กทพ. ต่อ ผู้ใช้ทางทุ ก
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
3) ทางพิเศษบูรพาวิถี
สายทาง
2)
ทางพิ
เ
ศษฉลองรั
ช
4) ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์
3) ทางพิเศษบูรพาวิถี
5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
4) ทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์
(บางพลี – สุขสวัสดิ์)
5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี – สุขสวัสดิ์)

6) ทางพิเศษศรีรัช
7) ทางพิเศษอุดรรัถยา
8) ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร

1.2 บริการทางพิเศษโดย
กทพ. และบริษัทร่วมทุน

ส่ ง มอบบริ ก ารผ่ าน
บริษัทร่วมทุน
(BEM & NECL)

9) พื้นที่ในเขตทางพิเศษ

2. บริการรอง
2.1 การให้เช่าพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษเชิงพาณิชย์
2.2 การใช้พื้นที่เชิง
สาธารณประโยชน์

- ส่ งมอบบริ ก ารโดย
กทพ. ต่อผู้เช่าพื้นที่
- ส่งมอบบริก ารผ่าน
ห น่ ว ย ง า น ที่ เป็ น
คู่ความร่วมมือ

6) ทางพิเศษศรีรัช
7) ทางพิเศษอุดรรัถยา
8) ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร

ลูกค้า
ก ลุ่ ม 1 : ก ลุ่ ม
ลูกค้าผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ
ประกอบด้วย
1.1 ลู ก ค้ าใช้
เงินสดและคูป อง
ชาระค่าผ่านทาง
พิเศษ
1 .2 ลู ก ค้ าใช้
บัตร Easy Pass
1.3 ลู ก ค้ าที่ ยั ง
ไม่ เ คยใช้ บ ริ ก าร
ทางพิเศษ
ก ลุ่ ม 2 : ก ลุ่ ม
ลู กค้ า ผู้ เช่ า พื้ นที่
ในเขตทางพิ เศษ
ทุกสายทาง

2.4 รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
1) รางวัลที่ กทพ. ได้รับ ในปีงบประมาณ 2561
1.1) รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ประจาปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)
2) มาตรฐานการวัดคุณภาพที่ กทพ. ได้รับ ในปีงบประมาณ 2561
2.1) ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร
2.2) ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิ เศษฉลองรัช
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี
2.3) ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ครอบคลุม
ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสาหรับงานบริการ (Front Office) และระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
สาหรับงานสานักงาน (Back Office)
2.4) ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 สาหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
แบบเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ
3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นาเสนอ"
กทพ. บริห ารความเสี่ยงเพื่ อ ให้ อ งค์ก รพร้อมรับ การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ ต่างๆ และสามารถ
ดาเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทาง
ของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise
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risk management) (รูปที่ 3) ซึ่งให้ความสาคัญใน 5 มิติ คือ การกากับดูแลและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง การเชื่อมโยง
กับการบริหารยุทธศาสตร์ สนับสนุนการบริหารผลดาเนินงาน การทบทวนและปรับตามเหตุการณ์ และการสื่อสาร/รายงาน
และเพื่อให้เป็นการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการได้นาแนวคิด Portfolio view of Risk มาใช้เป็นเครื่องมื อฉายภาพ
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวม เพื่อครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อกัน และต่อเป้าหมายองค์กร รวมทั้งช่วยระบุได้ว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีผลกระทบมากน้อยกว่ากัน เพื่อให้การ
บริหารความเสีย่ งช่วยสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งกาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และพิจารณา
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ. และได้กาหนดให้แต่ละหน่วยงาน (Risk Owner) มอบหมายเจ้าหน้าที่มีบทบาทเป็น
Risk Manager (ผอ.ฝ่ าย), Risk Coordinator (ผอ.กอง) และ Key User (หัวหน้าแผนก) ประจ าหน่วยงานต่างๆ เพื่ อท า
หน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่ระดับกระบวนการ ระดับงาน/โครงการ ระดับ
สายงาน และระดับองค์กร และรายงานผลการบริหารต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ โดยมี กบค. เป็นหน่วยงานกลาง
ประมวลและวิเคราะห์ในภาพรวม (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี

รูปที่ 4 การบริหารความเสี่ยงของ กทพ.
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กบค. ได้ใช้ เครื่อ งมื อ หรือ เทคนิ ควิธีก ารวิเคราะห์ ส ถานการณ์ เสี่ยงภายใต้ ก ารคาดการณ์ ภ าพอนาคต
(Risk Analysis based on Scenario Foresight) (รูป ที่ 5) โดยอยู่บ นฐานความคิด การบริห ารจัดการที่ มุ่ ง เน้ น
อนาคต ซึ่ ง สนั บ สนุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต้ มุ ม มองแบบ Portfolio view of Risk ทั้ ง นี้ สมมติ ฐ าน
การวิเคราะห์ภาพอนาคต พิจารณาจากแนวโน้ม และความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อนาภาพ
อนาคตที่คาดการณ์มาระบุเป็นเงื่อนไข/สภาวะแวดล้อมของการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงของ กทพ. ภายใต้ข้อมูล
แนวโน้ม ภาวการณ์ปัจจุบัน และเหตุก ารณ์ความไม่แน่นอนที่ กทพ. ต้องเผชิญ (รูปที่ 6) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง กาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ร่วมกับ Risk Owner

รูปที่ 5 ขั้นตอนกระบวนการคาดการณ์ภาพอนาคต

รูปที่ 6 กรอบในการกาหนดสมมติฐานการคาดการณ์ภาพอนาคตของ กทพ.
กบค. และหน่วยงานต่างๆ ในฐานะ Risk Owner มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ.
ทุกขั้นตอน ได้แก่ (1) การระบุ (2) ประเมิน (การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Degree: R) หรือ
อันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 มิติ คือ การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact: C) และการประเมินโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องถูกจัดการ (Likelihood: L) (รูปที่ 7))
เพื่อกาหนดประเด็นความเสี่ยง และสาเหตุความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ (ระดับความรุนแรงสูงขึ้นไป หรือระดับความรุนแรง
ปานกลาง แต่ผ ลกระทบสูง ) และ (3) จัดท าแผนบริห ารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ก่ อนดาเนินการ
(4) เฝ้าระวัง ติดตาม ประมวลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและรายงานผลตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน (มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
เพื่อเป็นเครื่องมือ เตือนภัย และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ KRI ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร (เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์องค์กร) (Lagging Indicators) และ KRI ของระดับแผนจัดการความเสี่ยง
(ครอบคุลมความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง)) (Leading Indicators) และ (5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้
ที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 8)
7

(R)
1.00 –5.80
5.81 –10.60
10.61 – 15.40
15.41 – 20.20
20.21 – 25.00

(

(
(

(
)

(
(

)

)
)

)

)

รูปที่ 7 องค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (R) หรืออันตรายทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อองค์กร)

รูปที่ 8 การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ในลักษณะแบบการมีส่วนร่วมนั้น กาหนดลูกค้าที่สาคัญเป็น 2
กลุ่ม คื อ กลุ่ม ผู้บ ริห าร และกลุ่ม Risk Owner (หน่ วยงานเจ้าของความเสี่ ยง) ซึ่ งความคาดหวังของแต่ล ะกลุ่ ม มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่ต้องการของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของ กทพ.
แบบการมีส่วนร่วม
กลุ่มลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า

1) กลุ่มผู้บริหาร
1.1) ผู้บริหาร - สามารถสะท้ อ นสถานการณ์ เ สี่ ย ง
ระดับสูง
ต่างๆ ของ กทพ. ที่ ยัง ต้องเผชิญ และ
ผันแปรตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
และความไม่ แน่นอนในอนาคตทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
- สอดคล้องและครอบคลุมเป้าประสงค์
องค์ กรตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI

วิธีการ

ความถี่

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม เพื่ อ พิ จ า ร ณ า / 1 ครั้ง/ปี
ม อบ ห ม าย ก รอบ แ น วท างแ ล ะ
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประเมินผลการควบคุม ทุกเดือน
และบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ 2 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่ต้องการของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ของ กทพ. (ต่อ)
กลุ่มลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า
1.2) คณะกรรมการ - กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างมูลค่า
องค์กร
- สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจด้ า นการ
บริห ารความเสี่ยงภายใต้ร ะดับ ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI
1.3) คณะกรรมการ - กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
กทพ.
ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างมูลค่า
องค์กร
- สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจด้ า นการ
บริห ารความเสี่ยงภายใต้ร ะดับ ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI
2) กลุ่ม Risk
- แ ผ น ที่ ค ว า ม เสี่ ย ง (Risk map)
Owner
สาหรับ ให้ Risk Owner ใช้เป็นกรอบ
การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และ
เพื่ อ รายงานผล (รายงานผลดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง)
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI

วิธีการ

ความถี่

การประชุมเพื่อพิจารณา
ทุกไตรมาส
- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
- การประเมิ นผลการควบคุม และ
บริหารความเสี่ยง
- การให้นโยบาย และข้อเสนอแนะ
ในการบริหารความเสี่ยง
การประชุมเพื่อพิจารณา
ทุกไตรมาส
- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
- การประเมิ นผลการควบคุม และ
บริหารความเสี่ยง
- การให้นโยบาย และข้อเสนอแนะ
ในการบริหารความเสี่ยง
1. การประชุม เพื่อรับ ทราบกรอบ 1-2
แนวทาง และนโยบายในการบริหาร ครั้ง/ปี
ความเสี่ ย งจากผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
และสามารถเพิ่มเติมข้อมูลการระบุ
และวิเ คราะห์ ความเสี่ยง รวมทั้ ง
ข้อ มู ล กิ จ กรรมจั ดการความเสี่ ย ง
ตามที่หน่วยงานคาดว่าจะดาเนินการ
2. จัด ท าทะเบี ย นความเสี่ย งและ 2 ครัง้ /ปี
รายละเอี ย ดการด าเนิ น กิ จ กรรม
จัดการความเสี่ยง บรรจุในระบบงาน
บริ ห ารความเสี่ ย ง (ระบบ RM)
(Web Application)
ทุกเดือน
3. รายงานผลตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
และกิจกรรมจัดการความเสี่ยงผ่าน
ระบบ RM

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
ในอดีต กทพ. ได้กาหนดให้ Risk Owner จัดทาทะเบียนความเสี่ยง (ระบุ ประเมินความเสี่ยง และกาหนด
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง) รายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กาหนด
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น Microsoft Office หรือ OpenOffice.org เพื่อช่วยในการพิมพ์รายงานและสร้าง
เอกสาร (รูปที่ 9 และรูปที่ 10) โดยจัดส่งผ่านบันทึกข้อความตามลาดับชั้นของการรายงาน พร้อมทั้งส่งผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อให้ กบค. รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์
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แบบฟอร์มสำหรบั จดท
ั ำ
ทะเบียนควำมเสีย่ งและรำยละเอียดกำรดำ
เนินกิจกรรมจดก
ั ำรควำมเสีย่ ง
้ ผลการดาเนินงาน (KPI ขององค์กร)
(2) ตัวชีวัด

(1) เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร :

(5) เกณฑ์วัดความเสีย่ ง(KRI)
(3) ความเสีย่ ง

(5.2)เกณฑ์วัด
(4) ประเภทของ
ความเสีย่ ง
(5.1)เกณฑ์วัด ความเสีย่ งที่
(S/O/F/C)
ความเสีย่ งที่
ยอมให ้
ยอมรับได(K
้ RI) เบีย่ งเบนได ้
(KRI)

(7) เกณฑ์วัดสาเหตุความเสีย่ ง(KRI)
(7.1)
(7.2)
เกณฑ์วัดสาเหตุ เกณฑ์วัดสาเหตุความ
ความเสีย่ งที่
เสีย่ งทีย่ อมให ้
ยอมรับได(K
้ RI) เบีย่ งเบนได(K
้ RI)

(6) สาเหตุของความเสีย่ ง

(9) การประเมินความเสีย่ ง
่ ่
(8) กิจกรรมควบคุมความเสียงที
ดาเนินการอยูในปัจจุบั
่
น

(9.3) ระดับ
(9.2) โอกาส
ความรุนแรง
ทีจะเกิ
่ ด
ของความเสีย่ ง
C6 Cเฉลีย่
R
L
(Cเฉลีย่ xL)

(9.1)ความรุนแรงของผลกระทบ
C1

C2

C3

C4

C5

(12) หน่วยงานระดับฝ่ายทีร่ บผิ
ั ดชอบ
่
เป้าหมายแผนจัดการความเสียง
(12.1) หลัก
(12.2) สนับสนุน

สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อ Risk Owner และ กบค. ที่เป็นหน่วยงานกลาง ได้ดังตารางที่ 3
่ :
(10) แผนจัดการความเสียง

(14) ระยะเวลาในการดาเนินงาน
(13) รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
่ (งาน/โครงการ)
ควบคุมความเสียง
1. งาน........

(14.1) เริม่

้
(14.2) สินสุด

(11) เป้าหมาย :

(15) หน่วยงานระดับกอง
ทีร่ บผิ
ั ดชอบ
(15.1)
หลัก

(15.2)
สนับสนุน

(16) ผลผลิตของงาน/โครงการ
(16.1)
ลักษณะของ
ผลผลิต

(17) ปริมาณผลผลิต(สะสม) รายเดือน ปีงบประมาณ2561
(รอยละค
้
วามสาเร็จของงาน/โครงการ)

(16.2)
(16.3)
้
ณปีงบประมาณ วันสินสุด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2561
งาน/โครงการ

่ องงาน/โครงการ
(18) ปัจจัยเสียงข

1. …
2. …

1.1 กิจกรรม.....
้ อนที1
่ : …...
ขันต
้ อนที2
่ : …...
ขันต
้ อนที3
่ : ……
ขันต
้ อนที4
่ : …...
ขันต

รูปที่ 9 ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยง (ระบุ ประเมินความเสี่ยง และกาหนดกิจกรรมจัดการความเสีย่ ง)

รูปที่ 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและกิจกรรมจัดการความเสี่ยง
การดาเนินการโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปดังกล่าว พบปัญหาและอุปสรรคต่อ Risk Owner และ กบค. ที่เป็น
หน่วยงานกลาง สามารถสรุปได้ ดังนี้
4.1 การจัดทาทะเบียนความเสี่ยง หรือการรายงานผลนั้นใช้ระยะเวลานาน เนื่องจาก Risk Owner จัดส่ง
ด้วยรูปแบบเอกสาร (บันทึกข้อความ) โดยจะต้องมีการลงนามอนุมัติตามลาดับชั้นของ Risk Owner ก่อนส่งเอกสาร
และ File ผ่านจดหมายอิ เล็ก ทรอนิก ส์ (E-Mail) ให้ กบค. (ล าดับชั้นของ Risk Owner ประกอบด้วย Key User
(หัวหน้าแผนก) รายงานข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือน ส่งต่อไปที่ Risk Coordinator (ผอ.กอง) เพื่อ
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พิจารณา/สอบทานรายงานฯ และ Risk Manager (ผอ.ฝ่าย/สานัก) อนุมัติการรายงานฯ) ซึ่งในภาพรวมกระบวนการ
ทางานนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณประมาณ 20 วัน ก่อนที่ กบค. จะได้รับข้อมูลจาก Risk Owner
4.2 การตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูลใช้เวลานาน เนื่องจากพบว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องมีเป็นจานวนมาก
และเข้ามาทุกเดือน อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้การประมวลผลเพื่อวิเคราะห์
และประเมินผลการบริการความเสี่ยง และการให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นล่าช้า
ทาให้ไม่สามารถแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญแก่ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งในภาพรวมกระบวนการทางานนี้ กบค.
จะใช้ระยะเวลาประมาณประมาณ 10 วัน
4.3 ขาดฐานข้อมู ล หรือคลังข้อมูลความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ /ทบทวนความเสี่ยง เนื่องจาก
ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (Document Form) จึงไม่เอื้อต่อการเป็นปัจจัยนาเข้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้
ทันที (Real-Time) และไม่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย (Big Data)
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
จากกระบวนการที่ กทพ. ปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมา โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแบบ Stand-alone จึงพบปัญหา
ที่ เกิ ดขึ้นข้างต้นกบค. จึงมี แนวความคิดในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี ประสิทธิภาพ และลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานทั้งแก่ Risk Owner และ กบค. โดยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ (ฝสท.) (ทีมพัฒนาระบบ) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Web Application) ใช้ชื่อว่า "ระบบเตือนภัยความ
เสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System)” พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET จัดการข้อมูลในฐานด้วย SQL Server โดย
ปัจจุบันพัฒนาอยู่ใน Version 4.0 (รูปที่ 11) พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการใช้งานระบบฯ ทั้งในส่วนของ Risk Manager, Risk
Coordinator และ Key User

รูปที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอหลักและเมนูต่างๆ ของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร
(EXAT’s Early Warning System)
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน และประโยชน์ที่ได้รับ
6.1 ประโยชน์ที่ได้รับ (ความสามารถของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System)
ความสามารถของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System) มีดังนี้
1) เพื่อ เป็นระบบสารสนเทศสนับ สนุนการบริห ารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ Risk Owner (Key User,
Risk Coordinator และ Risk Manager) (รูปที่ 12) ใช้จัดทาทะเบียนความเสี่ยง (ระบุ ประเมินความเสี่ยง กาหนด
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง) รายงานผลตาม KRI และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง สาหรับเสนอผู้บริหารในสายงาน
พิจารณาและอนุมัติข้อมูลต่างๆ ตามลาดับ ส่งให้ กบค. ได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และนาไปวิเคราะห์เพื่อ
เตือนภัยความเสี่ยงและคาดการณ์ แนวโน้มความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง ตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และให้
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยมีการนาเสนอผู้ว่าการ กทพ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่ อ ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก เดื อ น และเสนอคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ พิ จ ารณา
ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบทุกไตรมาส

รูปที่ 12 ทะเบียนความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสีย่ งองค์กร สาหรับ Risk Owner
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2) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับ สนุนการบริห ารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ กบค. (หน่วยงานกลาง) ใช้
จัดทาคลังข้อมูลความเสีย่ ง (Risk data warehouse) (รูปที่ 13) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ/ผลการบริหารความเสี่ยง
ที่ผ่านมา/การคาดการณ์สถานการณ์เสี่ยงในอนาคตสาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง กาหนด
เกณฑ์วัดความเสี่ยง (Risk Criteria & Risk Index) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) รวมทั้งใช้ประกอบการจัดท าแบบจาลอง
ความเสี่ยงสาหรับเป็นเครือ่ งมือบริหารจัดการภาพรวมความเสีย่ งองค์กร (Portfolio view of Risk) บน Scenario Based
ซึ่งจะแสดง/รายงาน ให้เห็นความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงกับมูลค่าองค์กร ระหว่างความเสี่ยงกับ
ความเสี่ยง และระหว่างความเสี่ยงกั บ สาเหตุความเสี่ยง รวมทั้ ง ความสัม พันธ์ข้ามปัจ จัย ส าหรับ ใช้เป็น ระบบ
สนั บ สนุนการตัดสินใจด้านการบริห ารความเสี่ยงภายใต้ร ะดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ หรือยอมให้เบี่ยงเบนได้
เพื่อ กทพ. สามารถกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทาคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ.
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา ทุก 6 เดือน

รูปที่ 13 คลังข้อมูลความเสี่ยง (Risk data warehouse)
3) เพื่อเป็นระบบแจ้งเหตุ/เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สาหรับองค์กร (รูปที่ 14) โดยการแสดงระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง (แสดงเป็นแถบสี) โดยมีการนาเข้าข้อมูลจริงหรือเชื่อมโยงข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
จากฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที (Real Time) ซึ่งจะทาให้ระบบรายงานผลได้ทั นที และตลอดเวลา สามารถเตือนภัย/
แจ้งให้รู้ล่วงหน้าได้ สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานกิจกรรมหลักต่าง ๆ ทุกเดือน เพื่อแจ้งเตือนให้
Risk Owner รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายทราบปัญหาและอุ ปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้น สามารถตอบสนอง (Responsiveness) และแก้ไข/ปรับตัวได้ทันเวลา (Agility) ซึ่งเป็นฐานให้สามารถพัฒนา
กระบวนการบริการที่เป็นเลิศ มอบแก่ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า)
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รูปที่ 14 ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
6.2 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน
1) สามารถใช้ทดแทนการรายงานในรูป แบบเดิม ลดระยะเวลาในการท างานของผู้ที่ เกี่ ยวข้องในแต่ล ะ
กระบวนการ (รูปที่ 15) กล่าวคือ ระยะเวลาในรูปแบบกระบวนการเดิมใช้เวลาประมาณ 20 วัน เนื่องจากข้อมูลจาก
Risk Owner จะส่งมาถึง กบค. นั้นไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการลงนามตามขั้นตอนของเอกสารได้ ปัจจุบันใช้
เวลาเพียง 10 วัน ซึ่งระบบกาหนดระยะเวลาการรายงาน (เมื่อถึงกาหนดจะมี E-mail แจ้งเตือนไปยัง Risk Owner
เพื่อให้เข้ามาดาเนินการตามบทบาทของตนเอง) ดังนี้
1.1) Key User (หัวหน้าแผนก) รายงานข้อมูลผ่านระบบฯ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
1.2) Risk Coordinator (ผอ.กอง) จัดเก็บ ข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือนผ่าน
ระบบฯ ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน
1.3) Risk Manager (ผอ.ฝ่าย/สานัก) อนุมัติการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือนผ่านระบบฯ
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
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รูปที่ 15 ระยะเวลาในการทางานของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่
2) ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ทาให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ข้อมูล
มีความถูกต้องทั นกาล และอยู่บ นพื้นฐานของการใช้ข้อมูล จริง โดยสามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้
อย่างรวดเร็ว (รูปที่ 15) ทาให้เตือนภัยความเสี่ยง และแจ้งให้รู้ล่วงหน้าได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลในลักษณะการ
เฝ้าระวัง (Watch list) ก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2561 มีผลวัดความพร้อมใช้ของระบบเตือน
ภัยความเสี่ยงองค์ก ร อยู่ที่ ร้อ ยละ 99.99 และความพึงพอใจของผู้ใช้ร ะบบฯ อยู่ที่ ร้อยละ 96.35 ซึ่ง มากกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 80 (รูปที่ 16) ซึ่งเป็นการประเมินระบบฯ และการสารวจความพึงพอใจต่อระบบฯ
โดยฝ่ายสารสนเทศ (ทีมพัฒนาระบบ)

รูปที่ 16 ความพร้อมใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ ปีงบประมาณ 2561
(3) กทพ. สามารถใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเตือนภัยความเสี่ยง โดยพิจารณาจากร้อยละ
ความสาเร็จของการจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ได้รับการเตือนภัยได้ทันก่อน
เกิดเหตุ) โดยมีวิธีการคานวณ ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
ร้อยละความส าเร็จ ของการจัด การ
=
X 100%
ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และในปีงบประมาณ 2561 พบว่า ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ที่ ร้อยละ 95.95 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 80 (รูปที่ 17)
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รูปที่ 17 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
หมายเหตุ ประกอบรูปที่ 17
สัญลักษณ์
ชื่อดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(1)
ระยะเวลาการใช้ทางพิเศษในเขตเมือง
(2)

การแก้ไขปัญหารถเกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางการจราจร

(3)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อปริมาณจราจร 100 ล้าน
เที่ยว
ระยะเวลาการเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง
ผลิตภาพดาเนินการ

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ผลิตภาพสารสนสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
การแจ้งเตือนภัย
ผลิตภาพสินทรัพย์บุคลากร
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักโบนัส
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยจ่ายและเงินต้น (DSCR)
รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ
อัตราเติบโตของต้นทุนบริการโครงการทางพิเศษ

สัญลักษณ์
ชื่อดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
(12) ปริมาณจราจรที่ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเทียบ
กับปริมาณรถ 4 ล้อทั้งหมด
(13) ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ อัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง
(14) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ.
(15) ผลิตภาพการตลาด
(16) รายได้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี
(รายได้ของโครงการฯ สุทธิ)
(17) ค่าใช้จ่ายทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี
(ต้นทุนการดาเนินงาน)
(18) จานวนข้อพิพาทและคดีจากสัญญาโครงการทางพิเศษ
(19) มูลค่าความเสียหายจากข้อพิพาทและคดีจากสัญญาโครงการทางพิเศษ
(20) บริหารสัญญาไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับผู้ร่วมลงทุน
(21) คุณภาพของกระบวนการกากับดูแล (ตามแนวทาง PDCA)

7. ปัจจัยแห่งความสาเร็จและยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาระบบฯ ของ กทพ. ดังนี้
7.1 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
7.2 คุณภาพของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลตรงกับความต้องการ (Relevant) มีความน่าเชื่อถือ (Reliable)/ และมี
ความเข้มแข็ง (Robust)
7.3 ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. ทั้งฐานข้อมูลจากโปรแกรมที่ กทพ. พัฒนาขึ้นเอง
(In-House/Custom Development) และฐานข้อมูลของโปรแกรมสาเร็จรูป (Package Software)
7.4 ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร (หน่วยงานกลาง (กบค.) และทีมพัฒนาระบบ)
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7.5 สร้างวัฒนธรรมของหน่วยงาน สนับสนุนให้มีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
8. โอกาสในการปรับปรุง
กทพ. ได้ ก าหนดแนวทางในการด าเนิ น การพั ฒ นาระบบเตื อ นภั ย ความเสี่ ย งองค์ ก ร (EXAT’s Early
Warning System) โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้องค์กรมีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ข้อมู ลมี ความถูก ต้อ งทันกาล และอยู่บ นพื้นฐานของการใช้ข้อมู ลจริง โดยมี Roadmap เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาระบบ และมีโอกาสในการปรับปรุงสรุปได้ (รูปที่ 18) ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2561 เชื่อมโยงข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) จากฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที
(Real Time) โดยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลจากโปรแกรมที่ กทพ. พัฒนาขึ้นเอง เช่น ระบบงานข้อมูลอุบัติเหตุบน
ทางพิเศษ (ระบบ TFC), ระบบฐานข้อ มู ลผู้ใช้บัตรอัตโนมั ติ (Easy Pass), ระบบรายงานปริม าณจราจร/รายได้
รายวัน และระบบงานตรวจสอบรายได้ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
- ปีงบประมาณ 2562 เริ่มพัฒ นาให้เข้าถึงฐานข้อมูลของโปรแกรมสาเร็จรูป (Package Software) เช่น
ระบบ SAP เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
- บรรจุในแผนปฏิบัติก ารประจ าปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็ นแผนงาน/โครงการตามยุท ธศาสตร์ ในชื่อว่า
“โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (ระบบเตือนภัย)”
- ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาระบบฯ ให้สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งระดับ
องค์ ก ร (Key Risk Indicator) และระดั บ สายงาน (Key Control Indicator) และสามารถคาดการณ์ ผ ลการ
ดาเนินการได้ล่วงหน้า (Predictive Analytics)
- ปีงบประมาณ 2564 พัฒนาระบบฯ ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อน ไม่เพียงแค่พยากรณ์/
คาดการณ์ได้เ ท่ านั้น แต่ยัง ให้คาแนะนาและผลแต่ล ะทางเลือกต่างๆ ได้ และสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามข้อมู ล
ที่เพิ่มเติมเข้ามามากขึ้น (Prescriptive Analytics) เป็นการใช้ข้อมูลที่ลักษณะหลากหลาย (Big Data)

รูปที่ 18 Roadmap เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร
(EXAT’s Early Warning System) ของ กทพ.
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